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Resumo 

Estudos em modelos de hipertensão induzida pelo tratamento com 

aldosterona (Aldo) e suplementação com sódio demonstraram o efeito inflamatório 

em tecidos cardiovasculares e renais. Contudo, pouco se conhece sobre o efeito 

direto da aldosterona, sem a suplementação com NaCl, sobre a inflamação do tecido 

renal; uma alteração que contribui para o remodelamento tecidual, devido à indução 

de fibrose. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo detectar a presença de 

células CD68 (macrófagos), no rim de ratos (Wistar, machos), após o tratamento 

com Aldo (150 μg/Kg) por 21 dias, utilizando anticorpos específicos e a técnica de 

imuno-histoquímica (IH). Avaliando-se a região cortical renal, a marcação para 

células CD68 aumentou em 325% no grupo tratado com Aldo (N=4), em comparação 

à situação controle (Sham) (N=5) (p<0,05). O tratamento concomitante com a 

espironolactona (20 mg/Kg), um antagonista do receptor para mineralocorticoides 

(MR), aboliu o efeito da Aldo. Estes resultados indicaram que a Aldo, via receptor 

MR, é capaz de induzir a infiltração de macrófagos no tecido renal de ratos, 

independemente da suplementação com NaCl. 

 

Introdução 

A Aldo é um hormônio da família dos mineralocorticoides, sintetizado nas 

glândulas adrenais, sobretudo, em condições de hipercalemia, hiponatremia e 

hipotensão (MOONEY e PETERSON, 2009). Classicamente, atua via receptor MR 

na regulação da homeostase do volume de água, balanço eletrolítico e pressão 

sanguínea do organismo (GUAGLIARDO et al., 2012).  

Apesar do importante papel fisiológico, a Aldo pode induzir alterações 

estruturais em diversos tecidos. Em resposta ao tratamento com Aldo e sal (NaCl), 

Rocha et al. (2002) verificaram o aumento da infiltração de macrófagos e da 

expressão de moléculas pró inflamatórias no endotélio de artérias coronárias de 

ratos, e, semelhantemente, Sun et al. (2002) visualizaram a infiltração de 

macrófagos e linfócitos no espaço perivascular do miocárdio de ratos. De forma que 

a contribuição da Aldo e do NaCl para a inflamação cardiovascular parece ser 

bastante explorada, em comparação a mesma abordagem para o tecido renal. 

Além disso, evidências sugerem que a inflamação renal desempenha um 

papel fundamental na progressão da glomeruloesclerose e fibrose túbulo-intersticial 



                                                                          

induzidas pela Aldo e a ingestão de sal (RAFIQ et al., 2011). Avaliando o tecido 

renal de ratos suplementados com NaCl (1%) na dieta e tratados com Aldo por 28 

dias, Blasi et al. (2003) relataram: hipertensão, infiltrado intersticial de macrófados e 

linfócitos e fibrose. Em diversos modelos animais, o remodelamento tecidual foi 

concomitante ou precedido pela elevação da pressão arterial, resultante da retenção 

de sódio estimulada pela Aldo (MARTÍN-FERNÁNDEZ et al., 2016). Somado a isso, 

Yamauchi et al. (2016) demonstraram que a absorção de cloro mediada pelo 

cotransportador de sódio e cloro (NCC) exerce um papel importante na hipertensão 

e lesão renal induzida por Aldo, uma vez que a pressão arterial em ratos tratados 

com uma dieta com 8.0% de NaCl (alto-Na/alto-Cl) foi superior a dos tratados com 

uma dieta com 4,0% de NaCl e 6,67% de citrato de sódio (alto-Na / médio-Cl). 

Nas pesquisas citadas anteriormente, o antagonismo ao MR (com eplerenona 

ou espironolactona) atenuou os efeitos hormonais, sinalizando a importância do MR 

nesses efeitos. Uma revisão recente discute a participação do MR na inflamação, 

fibrose, hipertrofia e remodelação tecidual (RUHS et al., 2017). 

Nosso grupo de pesquisa trabalha com Rattus norvegicus albinus (linhagem 

Wistar) alimentados com uma dieta padrão e tratados com Aldo por 21 dias. Nesse 

modelo, encontramos indícios de alterações na morfometria renal (por análise 

histopatológica), incluindo a fibrose. Vale ressaltar que essas alterações hormonais 

foram independentes da suplementação com NaCl e da hipertensão, diferentemente 

do que foi relatado por outros autores (DOI et al., 2014; WANG et al., 2015). 

Entretanto, ainda não havíamos estudado a infiltração inflamatória e a sua relação 

com a fibrose renal nesses experimentos. 

Sendo assim, torna-se relevante confirmar a ocorrência de infiltração de 

macrófagos (células CD68 ou ED1) no tecido renal de ratos tratados crônica e 

exclusivamente com Aldo, a fim de se esclarecer a importância desse hormônio nos 

processos inflamatório e fibrótico renal. 

 

Objetivo 

Estudar o efeito direto da Aldo, sem a suplementação com sal, sobre a 

inflamação renal, avaliando-se o infiltrado de macrófagos (células CD68); assim 

como, a participação do MR nesse processo. 

 

Metodologia 



                                                                          

Os rins foram obtidos de ratos (machos, Wistar, 275g) controle (Sham, N=5) 

ou tratados com Aldo (150ug/kg/dia, N=4), espironolactona (Espiro) (20mg/Kg/dia, 

N=4) ou Aldo + Espiro (AldoE). por 21 dias. Para a IH, utilizaram-se cortes 

histológicos desparafinizados e o anticorpo primários anti-CD68 (1:100). Para 

incubação do anticorpo secundário, utilizou-se o kit LSAB+ System-HRP (Dako®), 

seguido da aplicação do cromógeno diaminobenzidina. A contra coloração foi 

realizada com hematoxilina. A marcação foi quantificada em 3 campos consecutivos 

(40X; Axio Vert.A1, Zeiss®) na região cortical renal (SINPHYTUKKUL et al., 2011). 

Os valores médios (±desvio-padrão) foram submetidos à ANOVA e as comparações 

múltiplas foram feitas pelo teste de Tukey (GraphPad Prism 5®; p<0,05). 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA332013). 

 

Desenvolvimento 

Os respectivos tratamentos foram realizados por 21 dias, sendo que a Aldo foi 

administrada por meio de minibombas osmóticas (Alzet®, modelos 2004). As 

mesmas foram implantadas no tecido subcutâneo cervical dorsal, sob anestesia (30 

mg/Kg de tiletamina-zolazepam, associada à 2 mg/Kg de xilazina, por via 

intramuscular). A espironolactona foi administrada na água de bebida. Na situação 

controle (Sham), os ratos também foram anestesiados para a simulação do implante 

das minibombas osmóticas. 

Ao término dos tratamentos, os ratos foram novamente anestesiados para 

que se procedesse a nefrectomia total. Após a lavagem e fixação, os rins foram 

removidos e seccionados longitudinalmente. Os fragmentos foram armazenados em 

paraformaldeído por 24h e depois em álcool 70%, até o momento da parafinização. 

Os fragmentos renais emblocados em parafina foram cortados (de 3 a 5 mm 

de espessura), com o auxílio de um micrótomo, para a montagem das lâminas 

utilizadas na técnica de IH. Os cortes histológicos foram desparafinados com o uso 

de Xilol 100% e, em seguida, hidratados por consecutivas passagens no etanol 

(100%, 95%, 80%, 70%). Na sequência, o bloqueio de antígenos inespecíficos foi 

realizado com tampão citrato de sódio (0,01M; pH=6), por 10 minutos, no micro-

ondas 720W. 



                                                                          

As amostras de controle negativo receberam os mesmos tratamentos das 

amostras positivas, com exceção do anticorpo primário, que foi substituído por IgG 

anti-coelho (R&D Systems®). A contra coloração foi realizada com hematoxilina. 

Os cortes histológicos foram avaliados em duplicata, de acordo com a 

marcação de células CD68 positivas (macrófagos). A identificação dos macrófagos 

foi avaliada de acordo com a intensidade da marcação IH sobre as estruturas 

glomerulares e tubulares, sendo: 0 = negativo (não reativo), 1 = traços (coloração 

levemente amarronzada), 2 = fraco (coloração castanho claro), 3 = moderado 

(coloração castanho escuro) e 4 = forte (coloração quase enegrecida) (SEGERER et 

al., 2001). 

Os cortes histológicos foram avaliados por meio de microscopia óptica e as 

imagens são obtidas pela câmera AxionCamMRc, acoplada ao microscópio óptico 

Axio Vert.A1 (Zeiss®) (40X, 50 μm).  

Para a avaliação das diferenças entre os grupos, foi realizada a análise de 

variância ANOVA e as comparações múltiplas foram feitas pelo teste de Tukey, com 

o auxílio do programa GraphPad Prism 5®, considerando significativo os valores de 

p<0,05. 

 

Resultados 

Em relação à situação controle (grupo Sham), a marcação para células CD68 

no córtex renal foi maior no grupo Aldo (p<0,05). Este resultado indica que o 

tratamento hormonal por 21 dias induziu a infiltração de macrófagos no córtex renal 

de rato. Já no grupo AldoE, o valor médio do escore de marcação para células CD68 

foi menor do que no grupo Aldo (p<0,05) e não diferiu dos grupos Sham e Espiro 

(p>0,05), sugerindo que o antagonismo ao MR, mediante o tratamento concomitante 

com a espironolactona, reverteu o efeito hormonal (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores médios do escore de marcação imuno-histoquímica para células CD68 no 

córtex do rim de rato, após 21 dias de tratamento. 

 



                                                                          

Os valores são apresentados como médias ± desvio padrão. N = número de amostras biológicas 

analisadas (em duplicata). *p<0,05 grupo Aldo versus grupos Sham, Espiro e AldoE. Os grupos 

Sham, Espiro e AldoE não diferiram entre si. Espiro = espironolactona (20 mg/Kg). Aldo = aldosterona 

(150 g/Kg). AldoE = aldosterona (150 g/Kg) + espironolactona (20 mg/Kg). 

 

No córtex renal, a marcação IH para células CD68 foi fraca ou inexistente no 

grupo Sham. O tratamento com espironolactona sozinha não alterou esta marcação.  

No grupo Aldo, a marcação foi mais evidente na borda em escova dos túbulos 

contorcidos proximais, nos túbulos contorcidos distais. e nos capilares glomerulares. 

Nas imagens representativas, percebe-se que, no grupo AldoE, a marcação das 

estruturas renais é muito mais fraca que no grupo Aldo, aproximando-se dos grupos 

Sham e Espiro (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Imagem representativa da marcação imuno-histoquímica para células CD68 na região 

cortical do rim de rato. A marcação foi muito fraca nos grupos Sham e espironolactona (Espiro). No 

grupo aldosterona (Aldo), observou-se uma marcação mais intensa nos túbulos proximais e distais. O 

efeito da Aldo foi abolido mediante o tratamento concomitante com a Espiro (grupo AldoE) (40 X, 50 

μm). 

 

Considerações finais 



                                                                          

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que mesmo sem a 

suplementação com NaCl, o tratamento com Aldo, por 21 dias, induziu o aumento da 

marcação para macrófagos (CD68) e, portanto, um processo inflamatório no córtex 

renal de ratos; e também que o MR tem um papel importante nesse processo 

inflamatório, uma vez que, o antagonismo a este receptor foi capaz de impedir a 

infiltração de macrófagos, no grupo de ratos tratados com Aldo e espironolactona. 

O aumento da expressão de células inflamatórias é condizente com os 

resultados de outros autores (SUN et. al., 2002; MARTÍN-FERNÁNDEZ et. al., 

2016). Contudo, esses estudos realizaram um tratamento crônico com Aldo aliado à 

ingestão de excesso de sal.  
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